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Ustawa o Prawach
Człowieka Stanu
Nowy Jork
i Wydział Praw
Człowieka Stanu
Nowy Jork

W 1945 r.Organ ustawodawczy
stanu Nowy Jork wprowadził
pierwsze przepisy chroniące prawa
obywatelskie w kraju, podkreślając
przy tym ich znaczenie:

wojskowy, wpis do akt kryminalnych
lub akt rejestru karnego, genetyczne
cechy charakterystyczne oraz status
rodzinny (tylko w przypadku kwestii
związanych z mieszkalnictwem).

Niniejszym organ ustawodawczy
stwierdza, że władze stanowe są
odpowiedzialne za to, by działać
na rzecz i zapewniać każdej
osobie zamieszkałej na terenie
tego stanu równe szanse cieszenia się pełnym i produktywnym
życiem oraz że niezapewnienie
takich równych szans, czy to
ze względu na dyskryminację,
uprzedzenia, nietolerancję, czy
też nieodpowiednią edukację,
szkolenie, mieszkalnictwo
lub służbę zdrowia nie tylko
stanowi zagrożenie dla praw i
właściwych przywilejów wszystkich mieszkańców, ale także
dla instytucji i fundamentów
wolnego demokratycznego
stanu oraz pokoju, porządku,
zdrowia, bezpieczeństwa
oraz ogólnego dobrobytu
stanu i jego mieszkańców.

Wydział Praw Człowieka Stanu Nowy
Jork (New York State Division of
Human Rights) („DHR” lub „Wydział”)
egzekwuje to ważne prawo między
innymi przez prowadzenie dochodzenia,
rozpraw oraz rozstrzyganie w sprawie
skarg złożonych przez poszczególne
osoby na domniemanych sprawców
dopuszczających się dyskryminacji.
Niniejsza broszura przedstawia
proces, przez który musi przejść
osoba składająca skargę lub która
chce złożyć skargę do Wydziału
na domniemane czyny bezprawnej
dyskryminacji oraz różne sposoby
pomocy, której udzielić może
Wydział w ramach tego procesu.

To prawo - znane jako Ustawa
o Prawach Człowieka [Human Rights
Law] (zwane dalej „Ustawą”) - zakazuje
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia,
mieszkalnictwa, kredytowania, miejsc
użytku publicznego, ochotniczej straży
pożarnej oraz niesekciarskich instytucji
edukacyjnych, ze względu na wiek,
wyznanie, rasę, kolor skóry, płeć,
orientację seksualną, pochodzenie,
stan cywilny, status ofiary przemocy
domowej, niepełnosprawność, status
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Bezprawna
dyskryminacja

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE
CHRONIONE NA PODSTAWIE
USTAWY O PRAWACH CZŁOWIEKA

Słownik Webster definiuje
dyskryminację jako „różnicę
w traktowaniu”. Mówiąc innymi
słowami oznacza to traktowanie ludzi
w różny sposób. Jednakże różne
traktowanie różnych ludzi nie oznacza
od razu dopuszczania się bezprawnej
dyskryminacji. Przykładowo,
pracodawca może zdecydować
się na zatrudnienie jednego z
kandydatów a odrzucenie innego,
opierając swoją decyzję na czynnikach
merytorycznych, a restauracja może
odmówić wstępu, jeżeli nie dysponuje
odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Ustawa o Prawach Człowieka
chroni poszczególne osoby przed
dyskryminacją ze względu na wiek,
wyznanie, rasę, kolor skóry, płeć,
orientację seksualną, pochodzenie,
stan cywilny, status ofiary przemocy
domowej, niepełnosprawność, status
wojskowy, wpis do akt kryminalnych lub
akt rejestru karnego, specyficzne cechy
genetyczne oraz status rodzinny (tylko
w odniesieniu do kwestii związanych
z mieszkalnictwem). Wspólnie są to
tzw. „kategorie chronione”. Jeżeli
uważasz, że padłeś ofiarą dyskryminacji
ze względu na jedną z tych cech
charakterystycznych, możesz złożyć
skargę o bezprawną dyskryminację.

Bezprawna dyskryminacja ma
miejsce, gdy następuje ze względu
na rasę, płeć, wyznanie lub inne
indywidualne albo charakterystyczne
cechy chronione przez Ustawę
o Prawach Człowieka. Wszyscy
mieszkańcy Nowego Jorku powinni być
świadomi znaczenia tej ustawy oraz
praw przysługujących im w ramach
tych przepisów, włączając w to prawo
do składania skargi za domniemane
akty bezprawnej dyskryminacji.
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Kiedy może pomóc
Ustawa o Prawach
Człowieka

Nie wolno dopuszczać się dyskryminacji pytanie brzmi: „Ponieważ zaliczam się
do chronionej kategorii”, są szanse,
— w przypadku zatrudniania do pracy
że Twoja skarga jest uzasadniona.
— w pracy
— w przypadku wynajmu, sprzedaży lub
w zakresie warunków udostępniania
mieszkania albo domu
— w miejscach użytku publicznego
(takich jak restauracje,
hotele, praktyka lekarska)
— w zakresie kredytowania i
udzielania pożyczek
— w określonych instytucjach
edukacyjnych
— w ochotniczej straży pożarnej
— przez bojkotowanie lub
umieszczanie na czarnej liście
Zgodnie z prawem firmom,
organizacjom lub osobom prywatnym
(takim jak pracodawca czy gospodarz)
nie wolno podejmować żadnych
działań w odwecie za złożenie
skargi na dyskryminację.
Aby domniemany akt dyskryminacji
był niezgodny z prawem, musi istnieć
związek pomiędzy tym, co przydarzyło
się Tobie a cechą charakterystyczną
chronioną w ramach Ustawy o Prawach
Człowieka. Aby określić czy Twoja
sprawa może być rozpatrywana
w kontekście Ustawy o Prawach
Człowieka, musisz sobie zadać pytanie:
„Dlaczego zostałem potraktowany w
ten sposób?” Jeżeli odpowiedź na to
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Składanie skargi
na dyskryminację

Proces składania
i rozpatrywania skargi
w Wydziale Praw Człowieka
obejmuje cztery
podstawowe kroki :

Istnieją prawa federalne, stanowe
i miejskie zakazujące dyskryminacji,
a skargę możesz złożyć także
w sądzie federalnym lub stanowym.
Wydział Praw Człowieka Stanu
Nowy Jork (New York State Division
of Human Rights) został utworzony
jako alternatywa dla systemu
sądowniczego. Personel Wydziału
specjalizuje się w egzekwowaniu
przepisów Ustawy o Prawach
Człowieka i pomoże ci w trakcie
procedury składania i rozpatrywania
skargi, począwszy od dochodzenia
do rozprawy (jeżeli będzie miała
miejsce) - a wszystkie usługi
będzie świadczyć bezpłatnie.

1. Złożenie skargi; i
2. Dochodzenie w sprawie
złożonej skargi;
A jeżeli orzeczone zostanie
prawdopodobieństwo winy,
3. Rozprawa przed Sędzią Sądu
Administracyjnego; i
4. Rozstrzygnięcie skargi
w oparciu o wynik tej rozprawy.

Uwaga: Prawnik Wydziału lub
inny reprezentant może służyć
Ci pomocą na wszystkich
etapach procesu rozprawy, bez
pobierania żadnych opłat.
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Procedura
składania skargi

1

JEŻELI ZDECYDUJESZ SIĘ
ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO WYDZIAŁU,
MUSISZ TO ZROBIĆ W CIĄGU
ROKU OD DATY OSTATNIEGO
AKTU DYSKRYMINACJI.
Dzień, w którym Wydział otrzyma
podpisaną i uwierzytelnioną
notarialnie skargę stanowi
oficjalną datę złożenia skargi.

Osoba składająca skargę na
dyskryminację zwana jest „powodem”,
a domniemany sprawca „pozwanym”.
Niezależnie od sposobu
składania skargi, powinieneś
być przygotowany na:
— Identyfikację osób, jeżeli takie
są, które widziały lub słyszały
coś, co może poprzeć Twoją
skargę o dyskryminację

Jeżeli chcesz złożyć skargę do
Wydziału - indywidualnie lub przy
wsparciu prawnika - możesz to zrobić
w jeden z następujących sposobów:

— Identyfikację osób, które
w zbliżonej sytuacji do Twojej zostały
potraktowane tak samo lub inaczej
przez zaskarżonego sprawcę

— Odwiedź stronę internetową Wydziału
www.dhr.state.ny.us i pobierz
formularz skargi. Wypełnij ją zgodnie
z instrukcjami, podpisz przed
notariuszem i przekaż do siedziby
Wydziału na Bronxie (listownie
lub osobiście), na adres podany
na końcu niniejszej broszury;*

— Podać konkretne daty zdarzenia

*Jeżeli przesyłasz swój formularz skargi
pocztą, powinieneś oczekiwać listu
potwierdzającego, wzmiankującego

— Złóż skargę osobiście odwiedzając
siedzibę Wydziału na Bronxie lub
jeden z oddziałów regionalnych,
wymienionych na końcu
niniejszej broszury; lub

numer sprawy, w ciągu (10) dni
roboczych. Jeżeli nie otrzymasz takiego
listu, prosimy o kontakt
z siedzibą na Bronxie w ciągu (10)
dni od daty przesłania formularza, aby
potwierdzić odbiór i uzyskać informacje

— Skontaktuj się z jednym
z oddziałów regionalnych,
telefonicznie lub listownie, aby
uzyskać formularz skargi i/lub
pomoc przy jego wypełnianiu.

o przypisanym numerze sprawy.
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Dochodzenie

2

Jeżeli Wydział uzna, że istnieje
prawdopodobieństwo winy, oraz
że możesz być ofiarą bezprawnej
dyskryminacji, Twoja sprawa będzie
dalej rozpatrywana w ramach
procesu rozprawy administracyjnej.

Po złożeniu skargi, do przeprowadzenia
dochodzenia w Twojej sprawie zostanie
przydzielony śledczy. Może to nastąpić
na drodze pisemnej korespondencji,
rozmowy telefonicznej, wizyty
w miejscu domniemanej dyskryminacji,
spotkania w sprawie ustalania
faktów lub połączenia tych metod.
Prosimy pamiętać, że zadaniem
śledczego jest zbadanie faktów
w Twojej sprawie. Śledczy nie
może udzielać porady prawnej
lub występować w roli Twojego
prawnika lub reprezentanta.
Wydział nie zapewnia opieki
prawnika lub reprezentanta
w trakcie dochodzenia.
Opierając się na dowodach zebranych
w trakcie dochodzenia, Wydział
podejmie decyzję odnośnie tego, czy
istnieje prawdopodobieństwo winy
dotyczące bezprawnej dyskryminacji.
Stwierdzenie, że nie występuje
prawdopodobieństwo winy spowoduje
oddalenie Twojej skargi
i zamknięcie sprawy. W takim przypadku
powód ma sześćdziesiąt (60) dni na
odwołanie się od tej decyzji do Sądu
Najwyższego Stanu Nowy Jork.
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Rozprawa
administracyjna

3

Jeżeli Wydział uzna, że istnieje
prawdopodobieństwo winy, oraz
że możesz być ofiarą bezprawnej
dyskryminacji, Twoja sprawa będzie
dalej rozpatrywana w ramach
procesu rozprawy administracyjnej.
Rozprawa administracyjna
przypomina rozprawę sądową.
Sędzia Sądu Administracyjnego
poprowadzi rozprawę w oparciu
o zarzuty wymienione w Twojej
skardze. Na tej rozprawie obie strony
będą mogły przedstawić dowody
na poparcie swojego stanowiska.
Chociaż rozprawa jest procesem
formalnym, nie musisz występować
z własnym prawnikiem, który będzie
Cię reprezentował. Wydział zapewni
prawnika lub innego przedstawiciela,
którzy będą prezentować Twoją
sprawę. Usługa ta jest bezpłatna.
Jednakże może Ci towarzyszyć Twój
prawnik, jeżeli sobie tego życzysz.
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Rozstrzygnięcie:

4

Nakaz komisarza

W przypadku dyskryminacji w zakresie
mieszkalnictwa, remedium może
stanowić zmiana polityki i/lub praktyk
dotyczących wynajmu, dzierżawy
lub sprzedaży nieruchomości;
zmiana warunków świadczenia
usług; odszkodowanie za stres
emocjonalny; rekompensatę; i/
lub kary i grzywny cywilne.

Po rozprawie, bazując na dowodach
przedstawionych w jej trakcie,
Sędzia Sądu Administracyjnego
przypisany do Twojej sprawy wyda
rekomendowany nakaz, informujący
strony i komisarza o jego opinii i tym,
jak sprawa powinna być rozwiązana,
tj. czy na rzecz powoda czy też
pozwanego. Takie orzeczenie zwane
jest rekomendowanym nakazem
Sędziego Sądu Administracyjnego.

W innych przypadkach, takich jak
dyskryminacja w miejscach użytku
publicznego lub instytucji edukacyjnej,
remedium może stanowić zmiana
polityk i/lub praktyk; udzielenie
dostępu do danego miejsca,
instytucji lub programie oraz równe
traktowanie; i/lub rekompensata za
stres emocjonalny i inne szkody.

Komisarz rozpatrzy zarzuty, dowody
oraz rekomendowany nakaz Sędziego
Sądu Administracyjnego, a następnie
wyda ostateczny nakaz komisarza.
Jeżeli nakaz komisarza będzie orzekał
na rzecz powoda, w jego treści
znajdą się informacje o remedium.
W przypadku dyskryminacji
w zakresie zatrudnienia, remedium
może stanowić zmiana polityki i/lub
praktyk stosowanych przez firmę;
wypłata zaległych wynagrodzeń wraz
z odsetkami lub świadczeń
utraconych w wyniku praktyki
dyskryminującej; i/lub rekompensata
za stres emocjonalny.

APELACJE
Zarówno powodowi, jak
i pozwanemu przysługuje prawo
odwołania się od nakazu komisarza
w ciągu sześćdziesięciu (60)
dni od wydania nakazu, do Sądu
Najwyższego Stanu Nowy Jork.
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Zakres
odpowiedzialności

POWÓD

POZWANY

— Musi złożyć skargę w ciągu
roku od daty ostatniego aktu
dyskryminacji. (Możesz złożyć
skargę bezpośrednio do sądu
stanowego w ciągu trzech lat od daty
ostatniego aktu dyskryminacji, ale
nie możesz złożyć skargi zarówno
do Wydziału, jak i do sądu.)

— Musi odpowiedzieć na każdy
zarzut stawiany w skardze.
— Musi w pełni współpracować
z Wydziałem w trakcie dochodzenia
lub publicznej rozprawy, jeżeli
taka będzie miała miejsce.
— Musi zapewnić, że powód
nie będzie ofiarą działań
odwetowych za złożenie skargi.

— Musi dostarczyć Wydziałowi
wymagane informacje, tak by
skarga mogła zostać rozpatrzona
w sprawny sposób oraz
w pełni współpracować
z Wydziałem w trakcie procesu.

— Musi powiadomić Wydział
o wszelkich zmianach w adresie
zamieszkania i/lub numerze telefonu
oraz w przypadku firmy
o wszelkich zmianach własności.

— Musi powiadomić Wydział
o wszelkich zmianach w adresie
zamieszkania lub numerze telefonu.
Jeżeli Wydział nie będzie
w stanie skontaktować się z Tobą,
sprawa może zostać zamknięta.
— Musi zachować informacje
o datach zdarzenia, nazwiskach,
adresach i numerach telefonów
wszelkich świadków aktu (aktów)
dyskryminacji. Powinien prowadzić
dziennik działań, który może być
bardzo pomocy w dochodzeniu.
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Wydział
i federalne przepisy
antydyskryminujące

W chwili, gdy Twoja skarga może zostać
rozpatrzona w kontekście zarówno Ustawy
o Prawach Człowieka Stanu Nowy Jork jak
i następujących przepisów federalnych,
złożenie skargi na czas do Wydziału
zapewni ochronę dla Twojego
stanowego i federalnego roszczenia
związanego z zatrudnieniem lub
mieszkalnictwem. Zapewni Ci także
więcej możliwości w późniejszym
czasie, jeżeli zechcesz skierować
swoją skargę do sądu.
TYTUŁ VII USTAWY O PRAWACH
OBYWATELSKICH z 1964
Tytuł VII to prawo federalne zakazujące
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia,
ze względu na rasę, kolor skóry,
płeć, pochodzenie i wyznanie.
USTAWA O DYSKRYMINACJI
ZE WZGLĘDU NA WIEK
PRZY ZATRUDNIANIU
Ustawa o Dyskryminacji ze Względu na
Wiek przy Zatrudnianiu to prawo federalne
zakazujące dyskryminacji w zakresie
zatrudnienia, ze względu na wiek,
w przypadku pracowników powyżej
czterdziestego (40) roku życia lub
starszych.
USTAWA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ustawa o Niepełnosprawnych to prawo
federalne zakazujące dyskryminacji ze
względu na niepełnosprawność.
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TYTUŁ VII FEDERALNEJ USTAWY
O SWOBODNYM DOSTĘPIE DO MIESZKAŃ

Tytuł VII to prawo federalne zakazujące
dyskryminacji w zakresie mieszkalnictwa
ze względu na wiek, rasę, kolor skóry,
płeć, niepełnosprawność, pochodzenie,
wyznanie i status rodzinny.
NIE JESTEM PEWIEN, CZY PADŁEM
OFIARĄ DYSKRYMINACJI. Z KIM
MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ,
ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA TEMAT
KONKRETNYCH ASPEKTÓW
MOJEJ SYTUACJI?
W przypadku jakichkolwiek pytań
związanych z Twoją sytuacją lub
procesem składania skargi, powinieneś
dokładnie zapoznać się z informacjami
zawartymi w niniejszej broszurze oraz
na naszej stronie internetowej —
www.dhr.state.ny.us. Jeżeli nadal
będziesz mieć pytania lub wątpliwości
możesz odwiedzić naszą siedzibę
na Bronxie lub jeden z oddziałów
regionalnych Wydziału. Nasi
pracownicy chętnie Ci pomogą.
Pamiętaj, że nasi pracownicy nie
mogą udzielać Ci porady prawnej,
a te konsultacje nie stanowią formy
złożenia skargi. Skarga może zostać
złożona wyłącznie jako pismo
uwierzytelnione notarialnie, zgodnie
z wytycznymi zawartymi
w niniejszej broszurze.

CZY POTRZEBUJĘ PRAWNIKA DO
ZŁOŻENIA SKARGI DO WYDZIAŁU?
Nie. Ustawa o Prawach Człowieka
została zaprojektowana jako
alternatywa dla systemu sądowego, tak
więc strony nie muszą korzystać
z pomocy prawnika, aby złożyć skargę
i uczestniczyć w rozprawie. Wydział
jednakże dąży do ochrony praw
człowieka mieszkańców Nowego
Jorku i dlatego pracownik Wydziału
będzie asystował powodowi w trakcie
rozprawy. Usługa ta jest bezpłatna.
DLACZEGO MAM TYLKO ROK
NA ZŁOŻENIE SKARGI?
Aby zapewnić szybką reakcję powoda
na dyskryminację, ustawa przewiduje
jedynie roczny okres na złożenie
skargi do Wydziału. Jeżeli termin ten
minął, powinieneś skonsultować się
z prawnikiem, aby sprawdzić, czy
możesz złożyć swoją skargę do sądu.
CZY WSZYSCY PRACODAWCY
PODLEGAJĄ USTAWIE
O PRAWACH CZŁOWIEKA?
Nie, podlegają jej tylko pracodawcy
zatrudniający co najmniej czterech
pracowników. Pracownicy ci nie
muszą jednak wykonywać swojej
pracy w jednym miejscu.
JAKI RODZAJ MOŻLIWOŚCI
ADAPTACJI MUSI ZAPEWNIĆ
PRACODAWCA, JEŻELI JESTEM

NIEPEŁNOSPRAWNY?
Jeżeli potrzebujesz jakiejś formy
adaptacji ze względu na swoją
niepełnosprawność, aby móc
wykonywać należycie kluczowe
zadania związane z Twoją pracą, Twój
pracodawca jest zobowiązany do jej
zapewnienia, jeżeli jest ona uzasadniona
w określonych okolicznościach i nie
stwarza nieuzasadnionych trudności
dla tego pracodawcy. Możesz być
zobowiązany do przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego Twoją potrzebę.
Pracodawca z kolei musi zachować
poufność tego zaświadczenia.
JAKI RODZAJ MOŻLIWOŚCI
ADAPTACJI MUSI ZAPEWNIĆ
GOSPODARZ, JEŻELI JESTEM
NIEPEŁNOSPRAWNY?
Jeżeli wymagasz wprowadzenia
racjonalnej modyfikacji w mieszkaniu ze
względu na Twoją niepełnosprawność,
właściciel mieszkania bądź domu jest
zobowiązany do wydania zgody na
wprowadzenie takiej zmiany. Jednakże
to Ty ponosisz wszystkie koszty
związane z tą zmianą, a w przypadku
mieszkań wynajmowanych, także
koszty przywrócenia mieszkania
do stanu pierwotnego, w chwili
opuszczania wynajmowanego lokalu.
Właściciel mieszkania bądź domu musi
zapewnić także racjonalną adaptację
w przypadku stosowanych zasad,
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polityk, praktyk i usług, aby umożliwić
osobie niepełnosprawnej korzystanie
ze wszystkich zalet danego lokum.
CZY MOGĘ ZOSTAĆ ZWOLNIONY
PRZEZ PRACODAWCĘ LUB
EKSMITOWANY PRZEZ GOSPODARZ
ZA ZŁOŻENIE SKARGI?
Nie. Odwet na osobach, które złożyły
skargę na bezprawne akty dyskryminacji
lub zeznających w procesach
prawnych, jest niezgodny z prawem.
W przypadku podejrzeń, że ktoś się
zaangażował w tego typu działania
wobec Ciebie, skontaktuj się
z Wydziałem i zapytaj, czy takie
zachowanie stanowi podstawę do
złożenia oddzielnej skargi na
dyskryminację.
CZYM JEST DYSKRYMINACJA
W KREDYTOWANIU?
Istnieje wiele sposobów, na jakie
poszczególne osoby mogą być
dyskryminowane w kredytowaniu,
włączając w to odmowę kredytu ze
względu na cechę charakterystyczną
opisaną na początku niniejszej
broszury lub przyznanie kredytu na
gorszych warunkach ze względu na
jedną z tych cech. W związku z tym,
że takie działania mogą mieć bardzo
subtelny charakter, osoby uważające,
że zostały poddane dyskryminacji
tego typu, powinny skontaktować się
z Wydziałem w celu konsultacji.

CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO
AGENCJI FEDERALNEJ
I JEDNOCZEŚNIE DO WYDZIAŁU?
Komisja ds. równych szans
zatrudnienia w USA (znana
jakoEEOC) egzekwuje
antydyskryminujące przepisy
federalne w zakresie zatrudnienia.
Departament ds. Urbanizacji (HUD)
egzekwuje antydyskryminujące
przepisy federalne w zakresie
mieszkalnictwa. Wydział egzekwuje
Ustawę o Prawach Człowieka Stanu
Nowy Jork, która ma zastosowanie
jedynie do Stanu Nowy Jork i poza
zatrudnieniem i mieszkalnictwem
uwzględnia także dyskryminację na
terenie miejsc użytku publicznego,
w zakresie kredytowania oraz
wykształcenia. Chociaż prawo
federalne i Ustawa o Prawach
Człowieka zapewniają w nieco
różnym zakresie ochronę
w odniesieniu do zatrudnienia
i mieszkalnictwa, niektóre skargi
na dyskryminację w zakresie
zatrudnienia i/lub mieszkalnictwa
mogą być rozpatrywane zarówno
w kontekście prawa federalnego,
jak i stanowego. Jeśli ma to
zastosowanie wobec Twojej
sytuacji, możesz chronić
wszystkie swoje prawa, składając
jedną skargę do Wydziału.
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Biura Wydziału
Praw Człowieka

BIURA REGIONALNE
Albany
Empire State Plaza
Corning Tower
28 th Floor
P.O. Box 2049
Albany, NY 12220
tel: 518/474-2705

Manhattan (Lower)
20 Exchange Place
Second Floor
New York, NY 10005
tel: 212/480-2522

Binghamton
44 Hawley Street
Room 603
Binghamton, NY 13901
tel: 607/721-8467

Manhattan (Upper)
State Office Building
163 West 125 th Street
Fourth Floor
New York, NY 10027
tel: 212/961-8650

Brooklyn
55 Hanson Place,
Room 304
Brooklyn, NY 11217
tel: 718/722-2856

Peekskill
8 John Walsh Blvd.
Suite 204
Peekskill, NY 10566
tel: 914/788-8050

Buffalo
State Office Building
65 Court Street
Suite 506
Buffalo, NY 14202
tel: 716/847-7632

Rochester
One Monroe Square
259 Monroe Avenue
Suite 308
Rochester, NY 14607
tel: 585/238-8250

Long Island (Nassau)
175 Fulton Avenue
Suite 404
Hempstead, NY 11550
tel: 516/538-1360

Syracuse
333 East Washington Street
Room 543
Syracuse, NY 13202
tel: 315/428-4633

Long Island (Suffolk)
State Office Building
Suite 2B49
Hauppauge, NY 11787
tel: 631/952-6434
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SIEDZIBA GŁÓWNA
The Bronx
One Fordham Plaza
Fourth Floor
Bronx, NY 10458
Telefon 718/741-8400
Bezpłatna infolinia (informacje
o procedurze składania
skargi) 888/392-3644
Strona internetowa
www.dhr.state.ny.us
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USTAWA O PRAWACH CZŁ
W Z AT R U D N I E N I U , M I E S
DO S T Ę P I E D O M I E J S C U Ż
ST R A ŻY P O Ż A R N E J O R A Z
E D U K A C YJ N YC H Z E W Z G L
SKÓRY, PŁEĆ, ORIENTACJĘ
CY WILNY, NIEPEŁNOSPRAW
A K T K RYM I N A L NYC H LU
RODZINNY, SPECYFICZNE C

ANDREW M. CUOMO, GOVERNOR
GALEN D. KIRKLAND, COMMISSIONER
ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
(718) 741-8400
Toll Free 1-888-392-3644
TDD (718) 741-8300
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